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INWESTYCJE NA LATA
Linie autobusowe nr 107, 113, 114,
122, 124, 125, 126, 501 zostały skierowane na trasy objazdowe. Na trasie objazdu zatrzymują się na wszystkich obecnie funkcjonujących przystankach oraz tych dodatkowo uruchomionych. Z uwagi na spodziewane duże natężenie ruchu na trasach objazdowych, mogą wystąpić
zakłócenia w punktualnej realizacji
rozkładu jazdy, dlatego – aby dotrzeć
do celu na czas, warto zaplanować
pewną rezerwę i wyjechać kilka minut wcześniej.

Trwa realizacja inwestycji
zaplanowanych w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym 2016‑2023.
Przebudowa ulicy Warszawskiej
i Walczaka
Rozpoczął się I etap przebudowy
ul. Warszawskiej i Walczaka. Na czas
realizacji inwestycji wprowadzono tymczasową organizację ruchu.
Ul. Warszawska jest zamknięta na odcinku od ul. 9 Muz do Sikorskiego,
a ul. Jagiełły – od ul. Dzieci Wrzesińskich w kierunku Warszawskiej. Prace trwają też na ul. Walczaka, na odcinku od ul. Piłsudskiego do Jagiełły.
Objazd główny wyznaczono ulicami:
Sikorskiego – Teatralną – Podmiejską
– Pomorską – rondem Ofiar Katynia
– Walczaka. W tym czasie ul. Walczaka, od ul. Piłsudskiego w kierunku do

ul. Jagiełły, funkcjonuje jako droga bez
przejazdu. Ruch z ul. Jagiełły skierowano w ul. Dzieci Wrzesińskich. Drzymały na odcinku od Łokietka do Jagiełły, funkcjonuje jako dwukierunkowa. Na czas inwestycji udostępniono
wyjazd dla samochodów osobowych
z ul. Szpitalnej w ul. Warszawską.
Objazd alternatywny dla kierowców w kierunku północnej części
miasta wyznaczono od ul. Jagiełły,
ulicami: Wybickiego – Łokietka –
Kosynierów Gdyńskich – Roosevelta – al. ks. Andrzejewskiego – al. Ruchu Młodzieży Niezależnej – Walczaka. Trasa objazdu jest jednocześnie wykorzystywana jako objazd
zamkniętej ul. Borowskiego, która
również jest przebudowywana na
odcinku od ul. Dąbrowskiego do
Wyszyńskiego.

Zawieszono kursowanie linii tramwajowych nr 1 i 3, natomiast linia tramwajowa nr 2 funkcjonuje ze zwiększoną częstotliwością. Na trasie Zakład Energetyczny – Silwana – Zakład
Energetyczny uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Przy
przesiadkach z linii tramwajowej nr
2 na linie komunikacji zastępczej
lub odwrotnie podróż można kontynuować, korzystając z tego samego biletu. Dogodnym miejscem na
przesiadkę z linii tramwajowej nr 2
na autobus komunikacji zastępczej
jest przystanek Zakład Energetyczny.

Uwagi dotyczące funkcjonowania
komunikacji miejskiej w czasie objazdu można kierować do Miejskiego Zakładu Komunikacji pod nr tel.
95 7287 811‑12, 95 7287 819 lub na
stronie www.mzk‑gorzow.com.pl.
W związku z tym, że autobusy będą
pokonywały wspólnie długi odcinek
trasy od skrzyżowania ul. Sikorskiego
z ul. Chrobrego do ronda Ofiar Katynia, na tym odcinku będzie można
wygodnie przesiadać się między liniami autobusowymi.
Przebudowa ulic: Towarowej
i Fabrycznej
Trwają prace związane z przebudową ulic: Towarowej i Fabrycznej.
W sierpniu nadal zamknięty jest
odcinek ul. Towarowej, od ul. Śląskiej do Fabrycznej, oraz fragment
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ul. Fabrycznej. Objazd odbywa się
ul. Wawrzyniaka.
Poprawa stanu nawierzchni tych dróg
oraz przebudowa skrzyżowania w obrębie ulic zdecydowanie przyczyni się
do poprawy bezpieczeństwa. Spójny
układ komunikacyjny wpłynie na ruch
pojazdów, w tym samochody ciężarowe oraz na autobusy komunikacji
miejskiej, które nie będą utrudniały zachowania płynności ruchu.
Budowa żłobka przy ul. Maczka,
obok Przedszkola Miejskiego nr 17
Ruszyła budowa żłobka dla 100
maluchów. Nowa placówka przy
ul. Maczka jest inwestycją, na którą mieszkańcy czekali od lat. Budynek będzie obiektem parterowym
w nowoczesnej aranżacji zewnętrznej, podzielony na 4 oddziały po 25
dzieci. Każdy z oddziałów będzie się
składać z dwóch pomieszczeń: sali
wypoczynku i sali zajęć, a dodatkowo będzie miał bezpośredni dostęp do toalet, które będą wyposażone w armaturę dostosowaną do
poszczególnych grup wiekowych.
Żłobek będzie w pełni wyposażony
w zaplecze kuchenne, magazynowe oraz administracyjne. Znajdą się

w nim nowoczesne sale zabawowe
i wypoczynkowe. Przewidziano także
pomieszczenia higieniczne do bieżących przepierek i składowania czystej bielizny oraz przeznaczone dla
pracowników placówki: nauczycieli,
higienistki, intendentki. Żłobek będzie przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Powierzchnia budynku to ok. 1500
m2 z kompletem instalacji wewnętrznych, w tym wentylacji oraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w postaci: przyłączy sieci
wodociągowej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencjonowania
wody opadowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektro‑energetycznych
oraz dróg dojazdowych. Będzie też
parking na 16 miejsc, a co najważniejsze plac zabaw i wiele zieleni.
Dojazd do placówki zapewni nowo
projektowana ul. Sosnkowskiego.
Projekt budynku i otoczenia opracował architekt Krzysztof Grzegorzewski z Gorzowa. Inwestycję wykona firma Skanska, która została
wybrana w drodze przetargu nieograniczonego, oferując wykonanie zdania za kwotę: 4.672.150,58
zł i 60 miesięcy gwarancji. Nadzór

inwestorski pełni firma Euro Invest
z Gorzowa.
Przebudowa ul. Szarych
Szeregów
Pod koniec lipca ruszyła kompleksowa przebudowa ul. Szarych Szeregów. W związku z prowadzonymi
pracami remontowymi, w sierpniu
ulica jest zamknięta na odcinku od ul.
Kombatantów do Walczaka.
Pozostałe inwestycje
realizowane w sierpniu
w ramach WPI 2016‑2023
• Wybudowanie placu zabaw ze
ścieżką przyrodniczo‑edukacyjną
przy Szkole Podstawowej nr 4 przy
ul. Kobylogórskiej 110
• Budowa minikompleksu lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół
Budowlanych przy ul. Okrzei 42
• Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole
Podstawowej nr 15 przy ul. Kotsisa 1
• Ogródek dydaktyczny Świat wokół
nas przy Szkole Podstawowej nr 12
przy ul. Dobrej 16
• Budowa dróg dojazdowych wraz
z oświetleniem do garaży zlokalizowanych przy ul. Niemcewicza
i ul. Marcinkowskiego
• Skarpa przy budynku Plac Słoneczny 12 A‑E (Gorzowskie Murawy)

• Przebudowa ul. Piłkarskiej – II etap
• Termomodernizacja Przedszkola
Miejskiego nr 4
• Termomodernizacja Przedszkola
Miejskiego nr 9
• Budowa systemu odprowadzania
wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta
• Dostosowanie budynku Urzędu
Miasta przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych
• Przebudowa ul. Granitowej
• Budowa ul. Jana Pawła II
• Miejsca parkingowe przy ul. Obrońców Pokoju
• Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja
• Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Parkowej do ul. Uroczej
• Budowa sygnalizacji świetlnej na
przejściach dla pieszych – 2 przejścia
• Oznakowanie przejść dla pieszych
– 10 szt.
• Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Okulickiego – Kombatantów – plac Jana Pawła
• Przebudowa obiektów mostowych
w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego do
ul. Wyszyńskiego
Wydział Inwestycji i Remontów Dróg
Biuro Promocji
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POMYSŁ

NA ZIELEŃ

Miasto ogłosiło konkurs na
zagospodarowanie zieleni
miejskiej. Pod koniec tego roku
powstanie spójny system rozwoju
zieleni miejskiej.
Na konkurs wpłynęły 23 wnioski,
które zweryfikowano pod względem formalnym. Teraz miasto czeka na gotowe koncepcje. Termin
składania prac konkursowych mija
31 października. Wyniki zostaną
ogłoszone 15 listopada. W efekcie konkursu wybierzemy najlepsze rozwiązanie urbanistyczno
‑architektoniczne koncepcji rozwoju zieleni miejskiej oraz szczegółowe rozwiązania dla wskazanych fragmentów miasta.
Ogólne założenia konkursu to m.in.
wykorzystanie terenów zieleni jako

GORZÓW
szykuje się na
rewitalizację

Po zakończonych konsultacjach
społecznych wiemy już, które obszary
miasta zostaną zrewitalizowane.
Kilkadziesiąt osób wzięło udział zarówno w spotkaniu otwartym, jak
i w dyżurze konsultacyjnym. Na
podstawie wniosków złożonych

wielofunkcyjnych elementów architektonicznego kształtowania
krajobrazu miejskiego, wytworzenie harmonijnych powiązań komunikacyjnych (korytarzy) pomiędzy
poszczególnymi obszarami zieleni

TERENY OBJĘTE KONCEPCJĄ
ROZWOJU ZIELENI:

‑ skwer przy ul. Jagiełły i Dzieci Wrze‑
sińskich (planty miejskie) na odcin‑
ku od ul. Chrobrego do ul. Sikor‑
skiego, wraz z przyległym odcin‑
kiem zieleni przyulicznej ul. Jagiełły
‑ skwer, przy ul. Strzeleckiej od ul. Si‑
korskiego do ul. Chrobrego
‑ skwer przy Łaźni Miejskiej, w na‑
rożniku ul. Jagiełły i Drzymały, wraz
z przyległym odcinkiem zieleni
przyulicznej ul. Drzymały
‑ zielony bulwar przyległy do Warty
od strony Zamościa, położony po‑
między rzeką a ulicą Wał Okrężny
‑ zielony bulwar przyległy do Warty
od strony północnej na odcinku od
bulwaru Wschodniego do mostu Lu‑
buskiego

przez mieszkańców, zarówno obszar zdegradowany, jak i rewitalizacji został powiększony. Ostatecznie
wyznaczone zostały cztery obszary
o łącznej powierzchni 8.572,28 ha,
co stanowi 5,06% powierzchni miasta. W przypadku Gorzowa, wyznaczony na podstawie diagnozy obszar
zdegradowany pokrywa się w całości z obszarem, który będziemy rewitalizować. A będzie to Stare i Nowe
Miasto, Osiedle Słoneczne, Zawarcie
oraz część Zakanala. Odsetek osób
zameldowanych w obszarze rewitalizacji to 23,32%. Obszar ten zatwier-

miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ruchu pieszego
i pieszo‑rowerowego czy podkreślenie roli cennych przyrodniczo
elementów środowiska naturalnego, w tym m.in. znajdujących

‑ zielony bulwar przyległy do
Warty od strony Zamościa, po‑
łożony pomiędzy rzeką a ulicą
Fabryczną,
‑ skwer położony w graniach ulic
Warszawskiej, Jagiełły i Dzieci
Wrzesińskich wraz z przyległy‑
mi odcinkami zieleni przyulicz‑
nej tych ulic
‑ skwer przy ul. Plac Staromiejski
wraz z przyległym odcinkiem
zieleni przyulicznej ul. Jagiełły
‑ skwer przy SP 17 przy ul. War‑
szawskiej wraz z przyległym od‑
cinkiem zieleni przyulicznej tej
ulicy
‑ błonia położone w sąsiedztwie
Filharmonii Gorzowskiej, mię‑
dzy ul. Warszawską, Walczaka
oraz Widok.

się w mieście pomników przyrody. Zakres szczegółowych opracowań koncepcyjnych dla wskazanych fragmentów miasta obejmuje m.in.: wykształcenie przestrzeni
publicznych poprzez opracowanie
spójnych projektów obejmujących
m.in.: zieleń, małą architekturę, rozwiązania komunikacyjne, fontanny
i inne obiekty wodne oraz oświetlenie; skomponowanie przestrzeni z wykorzystaniem walorów estetycznych, użytkowych oraz biologicznych zieleni; dobór materiału roślinnego z uwzględnieniem
wymagań siedliskowych wraz ze
wskazaniem gatunków.
Konkurs realizowany jest w ramach
projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków
POPT 2014‑2020” dofinansowanego
z Funduszu Spójności i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014‑2020.
Dawid Smoliński
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego

Fot. Bartłomiej Nowosielski

dziła Rada Miasta stosowną uchwałą. Po jej wejściu w życie, magistrat
będzie mógł przystąpić do kolejnego etapu prac – sporządzenia gminnego programu rewitalizacji i jego
konsultacji. Projekt trafi pod obrady
Rady Miasta w listopadzie. Pełen raport z przeprowadzonych konsulta-

cji społecznych dostępny jest na stronie www.gorzow.pl w zakładce dialog społeczny.
Anna Pękalska, Marta Piekarska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

REWITALIZACJA to wieloaspektowy proces wyprowadzania miast z kryzysu. Warunkiem jej powodzenia jest kompleksowość,
która polega na tym, że podejmuje się wiele działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, nie rezygnując przy tym z twardych
elementów kojarzonych do tej pory z rewitalizacją. Celem procesu jest eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk w obszarze,
na którym zdiagnozowano kryzys. Wielkość obszaru jest ograniczona przepisami jednak wszystko, co się tam wydarzy, ma
oddziaływać na całe miasto.

NOWA
SIEDZIBA
Biura Konsultacji
Społecznych
i Rewitalizacji

W lipcu swoją siedzibę zmieniło Biu‑
ro Konsultacji Społecznych i Rewi‑
talizacji. Obecnie znajduje się ono
w budynku dawnego Klubu Lamus
przy ul. Sikorskiego 5.
– Nowa siedziba Biura jest bardziej
przestrzenna i daje większe możliwości organizacji roboczych spotkań

międzywydziałowych. Parter kamienicy, czyli pomieszczenia po dawnym
klubie Lamus, są zagospodarowywane na potrzeby mającego tu powstać
Domu Historii Miasta. W związku z tym,
będziemy gościnnie wykorzystywać
DHM na spotkania z mieszkańcami,
a także do obsługi w przypadku osób
niepełnosprawnych – mówi dyrektor
biura Anna Bonus-Mackiewicz. Oprócz

Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, w budynku znalazło się także
miejsce dla samodzielnego stanowiska
ds. BHP. Jedno z pomieszczeń będzie
dodatkowo wykorzystane, jako siedziba przedstawicieli i instytucji kontroli
zewnętrznych.
Estera Kurz
Biuro Promocji
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AKADEMIA GORZOWSKA wspólnym celem,
MIASTO kupuje nieruchomości
Zgodnie z podpisanym w maju
porozumieniem, miasto
kupiło od Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Gorzowie
nieruchomość przy ul. Łokietka.
Umowę podpisali 26 lipca prezydent
Jacek Wójcicki i rektor uczelni prof. Elżbieta Skorupska‑Raczyńska. Dotyczy
ona kupna budynku przy ul. Łokietka
22, w której przed laty mieściło się Kole-

gium Nauczycielskie, a potem instytut
humanistyczny PWSZ. Jest to czterokondygnacyjna kamienica o pow. 1,5
tys. m², podpiwniczona z poddaszem
nieużytkowym, wykorzystywana na
cele szkoleniowo‑administracyjno
‑biurowe. Wartość nieruchomości została określona na kwotę 1.806.000 zł
brutto i za taką kwotę budynek został
przez miasto kupiony. Do sfinalizowania wcześniejszych ustaleń doszło
dzięki zgodzie ministra Skarbu Pań-

stwa na zbycie kamienicy na rzecz
miasta.
W nowo kupionym budynku znajdzie się biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Audytu
Wewnętrznego, Kontroli i Analiz, Straż
Miejska. Jak również Stowarzyszenie
Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Ochotniczy Hufiec Pracy.
Całkowite zagospodarowanie budynku potrwa do końca 2016 roku.
Ewa Sadowska
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta

PUK PUK, czy tu jest KAWKA?
Akcja KAWKA na
Nowym Mieście
Gorzów jest w trakcie
doprowadzania ciepła i ciepłej
wody do mieszkań. Prace
przebiegają zgodnie z przyjętym
harmonogramem. W lipcu
zakończono remonty w 76
budynkach, przygotowując
pomieszczenia przeznaczone do
nowych węzłów cieplnych.
Miejskie ciepło w tym roku zostanie
podłączone do 96 budynków, w któ-

Fot. Daniel Adamski

rych mieści się około tysiąca mieszkań
o łącznej powierzchni ponad 61 tys.
m2. Prace w poszczególnych budynkach polegają na remoncie węzłów
cieplnych oraz na wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u w mieszkaniach. W lipcu zakończono prace remontowe pomieszczeń węzłów cieplnych w 76
budynkach. Obecnie trwają prace
przy kolejnych 20 budynkach. Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w częściach wspólnych w 33 budynkach, a trwające prace prowadzone są w kolejnych 32 budynkach. Po-

nadto zakończono wykonywanie instalacji c.o. i c.w.u w lokalach mieszkalnych w 27 budynkach, a trwają w kolejnych 25 budynkach.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
realizuje kolejny etap programu
KAWKA. Jest to największa inwestycja
prowadzona przez ZGM w tym roku
i pochłonie ponad 16 mln zł. Przeprowadzenie akcji doprowadzania ciepła i ciepłej wody do mieszkań na
Nowym Mieście jest możliwe dzięki współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dzięki współpracy
z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrociepłownia Gorzów.

Fot. Daniel Adamski

Pani Janina Poliwko ma 80 lat
i mieszka w kamienicy przy ul. Borowskiego 11 w 70‑metrowym, trzypokojowym mieszkaniu, które do tej
pory było opalane węglem (dwa
piece). Porusza się o kulach. Wnoszenie wiader z węglem do mieszkania było dla niej bardzo uciążliwe.
Gdy pięć lat temu zmarł mąż pani
Janiny i została sama, właśnie z tego
względu musiała prosić córkę, by zamieszkały.

– Teraz lżej mi będzie, po prostu,
i cieszę się bardzo, że rozbierają już
te piece. Mam też kilka starych żeliwnych grzejników, ale mam nadzieję, że je też zabiorą i wstawią mi noMaria Góralczyk‑Krawczyk woczesne, bardziej wydajne, co biorą
zastępca dyrektora ZGM mniej wody – opowiada pani Janina.
– Już dawno temu mój mąż rozebrał
jeden z trzech pieców,
bo nie był przez nas już
używany i zajmował
dużo miejsca w pokoCO MÓWIĄ
ju. Teraz marzę już tylko o tym, żeby zdążyMIESZKAŃCY
li z całą instalacją przed
O TRWAJĄCEJ
jesienią – mówi pani Poliwko. W czasie naszego
MODERNIZACJI?
spotkania pracownicy w jej domu właśnie
Sprawdziliśmy, jak przebiegają prace
rozbierali kaflowe piece.
w kamienicach na Nowym Mieście, i co
o inwestycji doprowadzania ciepłej wody do
Renata Chlebowska
domów mówią sami mieszkańcy.
mieszka w kamienicy
przy ul. Armii Polskiej
29. Jej 100‑metrowe,

Fot. Łukasz Kulczyński

trzypokojowe mieszkanie znajduje się na II piętrze. Pod koniec lipca pracownicy firmy Hydrotech rozebrali w jej mieszkaniu trzy piece
kaflowe i zamontowali 8 nowych
grzejników. – Byłam zachwycona,
gdy dowiedziałam się, że skończy
się wreszcie noszenie węgla na drugie piętro. Wcześniej byłam nieświadoma tej całej logistyki i organizacji.
To trochę uciążliwy remont, bo podczas rozbiórki sadza z pieców fruwa po mieszkaniu. Na szczęście meble mam dobrze zabezpieczone folią. Gdybym wiedziała, że tak to będzie wyglądało, wcześniej zaprosiła-

Fot. Daniel Adamski

bym zduna ze specjalnym odkurzaczem – opowiada pani Renata i dodaje: – Jestem za to bardzo zadowolona ze współpracy z pracownikami firmy Hydrotech, którzy kładą
nową instalację i montują grzejniki.
W pokoju gościnnym zrobili tak, że
nie ma na ścianach żadnych rur. A są
w nim dwa nowe grzejniki. Przebili się przez ścianę do sypialni obok
i tam rury na ścianach już mi nie
przeszkadzają – mówi zadowolona
mieszkanka Nowego Miasta.
Daniel Adamski
Biuro Promocji
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MARKOWE WARSZTATY z Eskadrą
28 czerwca w Przystani Sportów Wodnych przy ul. Fabrycznej 3 odbyły się
warsztaty z Eskadrą – agencją reklamową 360 St., która specjalizuje się
w marketingu publicznym i terytorialnym.
Spotkanie z mieszkańcami, NGOsami oraz pracownikami Urzędu Miasta,
spółek, instytucji kultury i klubów sportowych obejmowały:
‑ przedstawienie wniosków z badań i analiz,
‑ zarys koncepcji marki Gorzów,
‑ dyskusje na temat obranego kierunku,
‑ ustalenie priorytetowych działań w zakresie rozwoju marki Gorzów,
‑ akceptację założeń przez przedstawicieli Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych i mieszkańców.
Podczas warsztatów udało się wypracować wspólny kierunek dla marki
Gorzów. Wnioski z badań i analiz oraz kompleksowa diagnoza pokazały, że
Gorzów to miasto, które powinno skupić się na mieszkańcach, postawić na
edukację i zrównoważony rozwój. Wspólne dyskusje potwierdziły, że szeroko
pojęta edukacja to najlepszy kierunek do rozwoju marki Gorzów. Pracując
również nad wizerunkiem Gorzowa, ustalono, że najlepszym kierunkiem
pozycjonowania jest normalność, z jakiej miasto słynie. Uczestnicy warsztatów
przyznali, że Gorzów najlepiej opisują przymiotniki „normalny”, „akurat”, „bez
napinki” i to wokół tego typu skojarzeń firma chce budować wizerunek marki.

Fot. Łukasz Kulczyński

Po raz kolejny miasto udowodniło, że jest otwarte, a jego mieszkańcy kreatywni, pełni zapału i chęci do współpracy. Kolejny etap to spisanie założeń
i utworzenie strategicznego dokumentu. Będzie on skondensowany i zrozumiały, aby każdy mieszkaniec Gorzowa mógł bez problemu do niego sięgnąć, zrozumieć i poznać bliżej markę Gorzów. Efekty pracy zostaną przedstawione już za kilka tygodni.
Ewelina Chruścińska‑Jackowiak
Biuro Promocji

Spotkanie dostarczyło przedstawicielom Eskadry wielu cennych uwag i informacji, które znacząco wpłyną na opracowywaną przez firmę koncepcję.

Przedsiębiorco,
wesprzyj CEZiB!
Wydział Edukacji Urzędu
Miasta serdecznie dziękuje
przedsiębiorcom, pracodawcom
i ich zrzeszeniom oraz uczelniom
za przyjęcie zaproszenia do
współpracy przy tworzeniu
nowoczesnego i innowacyjnego
Centrum Edukacji Zawodowej
i Biznesu przy ul. Warszawskiej
48. Szczególnie mocno wsparła
nas branża mechaniczna.
Czekamy na pozostałe!
Przedłużamy do września nabór
do współpracy w grupach roboczych, których celem jest adekwatny do potrzeb rynku pracy plan wyposażenia pracowni zawodowych
i warsztatów oraz stworzenie ram
dalszej współpracy CEZiB z otoczeniem społeczno‑gospodarczym.
Zadania grup roboczych do planowania wyposażenia pracowni zawodowych/warsztatów:
1. przygotowanie katalogu wyposażenia niezbędnego do:
‑ realizacji podstaw programowych
w zakresie wybranej branży,
‑ przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje i kompetencje zawodowe,

‑ kształtowania umiejętności pożądanych na rynku pracy;
inwentaryzacja wyposażenia, które
jest w posiadaniu szkół i CKZ;
opracowanie zapotrzebowania zakupu wyposażenia do tworzonych
pracowni/warsztatów;
2. aranżacja pracowni z uwzględnieniem stanowiska demonstracyjnego (np. nowych metod pracy,
technik i technologii) oraz funkcjonalności związanej z przeprowadzaniem warsztatów technicznych dla przedszkolaków

i uczniów niższych etapów edukacyjnych;
3. planowanie i promocja zatrudnienia w CEZiB osób z rynku pracy
do prowadzenia zajęć praktycznych i specjalistycznych w pracowniach i warsztatach;
4. opracowanie syllabusów „Umiejętności zawodowe absolwenta dla rynku pracy”; opracowanie strategii promowania wśród
uczniów niższych etapów edukacyjnych kształcenia w zawodach budowlanych, mechanicznych, samochodowych i transportowych;
5. opracowanie strategii promowania wśród osób dorosłych możliwości zdobywania nowych kwalifikacji oraz podejmowania pracy
w zawodach budowlanych, mechanicznych, samochodowych
i transportowych;

6. opracowanie zasad i form dalszej
współpracy otoczenia społeczno
‑gospodarczego z CEZiB.
Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu zostanie utworzone przez połączenie potencjału i zasobów istniejących szkół i placówek, które wchodzą w skład Zespołu Szkół
Budowlanych i Samochodowych,
Zespołu Szkół Mechanicznych oraz
Centrum Kształcenia Zawodowego.
Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu będzie kształcić w formach
szkolnych i ustawicznych oraz przeprowadzać egzaminy potwierdzające
kwalifikacje i kompetencje zawodowe w 4 obszarach: budowlanym, mechanicznym, samochodowym, transportowym, w 61 pracowniach zawodowych i warsztatach.
Agnieszka Beszczyńska
Główny Specjalista ds. CEZiB
Wydział Edukacji

HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUP ROBOCZYCH
20 września

15.00‑17.00

Centrum Kształcenia Zawodowego,
Branża mechaniczna
ul. Pomorska 67

21 września

15.00‑17.00

Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych,
Branża budowlana
ul. Okrzei 42

22 września

15.00‑17.00

Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych,
Branża samochodowa
ul. Okrzei 42

27 września

15.00‑17.00

Zespół
Szkół
ul. Dąbrowskiego 32

Mechanicznych,

Branża transportowa
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Odpoczywaj
BEZPIECZNIE

nad wodą

Pierwszy miesiąc wakacji za nami.
Mimo że pogoda „w kratkę”, to
mieszkańcy wykorzystują każdy
cieplejszy dzień do odpoczynku
nad wodą.
Aby zapobiegać utonięciom oraz
zapewnić bezpieczeństwo wypoczywającym, Straż Miejska częściej kontroluje obszary przywodne w mieście. Gdyby nie interwencja strażników na począt-

BEZPIECZNY
powrót do szkoły

18 i 25 sierpnia od 16.30 do 18.00
strażnicy miejscy przeprowadzą
warsztaty z dziećmi i młodzieżą
szkolną, dotyczące bezpiecznego
powrotu do szkoły.
Spotkania odbędą się w Miasteczkach Ruchu Drogowego: pierwsze
– w parku Kopernika, drugie – przy
ul. Paderewskiego. Zajęcia zostaną

Odkupmy
Gorzów!

ku lipca, mogło dojść do tragedii nad kanałem Ulgi. Na kąpiel zdecydowało się tu dwóch
10‑latków. Dzieci były bez jakiejkolwiek opieki! Przypominamy –
jest to akwen, w którym obowiązuje zakaz kąpieli, jednak największym zagrożeniem dla dzieci było
pozostawienie ich w wodzie bez
nadzoru. Takie zachowania mogą
doprowadzić do tragedii.
Dlatego przypominamy
kilka uniwersalnych zasad
bezpiecznego zachowania się
nad wodami
1. Kąpiemy się tylko w miejscach
strzeżonych. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody
w miejscach zabronionych!

Andrzej Jasiński
Komendant Straży Miejskiej

ków uczestników ruchu, uczestnicy
zostaną zapoznani ze znaczeniem
wybranych znaków drogowych;
2. przejazd rowerem po torze rowerowym ze strażnikiem miejskim, który omówi sposoby zachowania się rowerzysty w konkretnych sytuacjach na drodze
(prosimy o zabranie własnych
rowerów, wskazane wyposażeFot. Depositphotos.com.pl
nie w kask rowerowy);
przeprowadzone w trzech grupach, 3. krótki instruktaż, jak zachować się
które będą obejmowały:
przy ataku psa, w tym ćwiczenie
1. omówienie zasad poruszania się
bezpiecznych zachowań – w tym
pieszych i rowerzystów po drogach
bloku tematycznym przypomni– oprócz podstawowych obowiązmy też o obowiązkach właścicie-

ścicieli psów na temat zagrożeń będących skutkiem zalegania odchodów.
Zwłaszcza, że skala problemu jest znacząca – co piąty mieszkaniec Gorzo-

Psie kupy na chodnikach
i trawnikach to problem, z którym
boryka się wiele polskich miast. Ten
przykry widok, niestety, doskonale
znany jest także w Gorzowie.
Walczyć z nim postanowili organizatorzy akcji Odkupmy Gorzów, czyli
Urząd Miasta Gorzowa i Vetoquinol
Biowet, którzy rozpoczęli aktywne
promowanie akcji podczas Dni Gorzowa. Rozdawano wtedy ulotki informacyjne oraz ufundowane przez
Vetoquinol Biowet dyspensery, czyli plastikowe opakowania w kształcie kości z woreczkami na odchody.
– Proponując akcję, w pierwszej kolejności chcieliśmy zadbać o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców poprzez podniesienie świadomości wła-

2. Dzieci powinny bawić się nad
wodą tylko pod czujną opieką
dorosłych
3. Gdy wchodzimy z dziećmi do wody,
załóżmy im specjalne rękawki
4. Pod żadnym pozorem nie wolno
wchodzić do wody po wypiciu alkoholu!
5. Po dłuższym leżeniu na słońcu
nie wchodźmy od razu do wody,
najpierw stopniowo ochładzajmy
ciało – w ten sposób unikniemy
szoku termicznego
6. Skaczmy „na główkę” tylko na basenach do tego przystosowanych.
Dno naturalnego zbiornika może
się zmienić w ciągu kilku dni.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

wa jest posiadaczem psa – mówi Ad‑
riana Furtan, koordynatora akcji ze
strony Vetoquinol Biowet. – Sądzimy,
że wspólne działanie tworzące sprzyjającą atmosferę wokół tematu, budowanie pozytywnego wizerunku odpowiedzialnego opiekuna zwierzęcia,
wzbogacenie infrastruktury ułatwiającej sprzątanie po swoim psie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej,
może w znacznym stopniu przyczy-

nić się do poprawy czystości w naszym mieście – dodaje A. Furtan.
Do akcji aktywnie włączyła się Straż
Miejska, która przypomina o obowiązkach właścicieli psów w ramach programu Właściciel dba o swojego psa.
W codziennych służbach patrolowych
strażnicy przeprowadzają rozmowy
z właścicielami, a zamiast mandatów wręczają woreczki do sprzątania.
Straż Miejska edukuje także najmłodszych biorących udział w półkoloniach
w Słowiance. Także podczas spotkań
w Miasteczkach Ruchu Drogowego
strażnicy miejscy będą przeprowadzać warsztaty dotyczące bezpiecznego powrotu do szkoły. Jednym z bloków tematycznych będzie przypominanie o obowiązkach właścicieli psów
oraz, jak zachować się w przypadku ataku psa. Pierwsze spotkanie odbędzie
się 18 sierpnia w Parku Kopernika, drugie – 25 sierpnia przy ul. Paderewskiego. Oba w godz. 16.30 – 18.00.
Akcja Odkupmy Gorzów jest jedynie
częścią długofalowej kampanii spo-

Fot. arch. Straży Miejskiej

li psów: trzymania ich na uwięzi
oraz sprzątania odchodów po nich
w miejscach publicznych.
Spotkania zakończymy wręczeniem
dzieciom elementów odblaskowych
poprawiających ich widoczność
i bezpieczeństwo na drodze. Ponadto otrzymają one ufundowane przez
WORD w Gorzowie książeczki, a te które są opiekunami psów – woreczki do
sprzątania, po swoich pupilkach zakupione przez Vetoquinol Biowet w ramach kampanii Odkupmy Gorzów.
Andrzej Jasiński
Komendant Straży Miejskiej

Fot. Daniel Adamski

łecznej dotyczącej psów w przestrzeni miejskiej pt. Gorzów Wielkopolski
– miasto przyjazne psom, którą firma
Vetoquinol zaproponowała władzom
miasta.
Pod koniec lipca Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego umieścił w parkach i na
skwerach 25 tabliczek informacyjnych z napisem: Posprzątaj po swoim psie. Można je znaleźć m.in. na
skwerze obok pomnika Orląt Lwowskich, w parku Wiosny Ludów, na
skwerze przy ul. Jagiełły i przy murach obronnych.
Estera Kurz, Daniel Adamski
Biuro Promocji
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Prezydent z absolutorium!
29 czerwca, podczas sesji Rady
Miasta, podjęto uchwałę w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu miasta Gorzowa za 2015 rok.

Po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym, a także informa-

cją o stanie mienia miasta i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, 19 radnych
poparło projekt uchwały.
Zadowolenia nie krył prezydent Jacek Wójcicki – Dziękuję za rok ciężkiej pracy. Przede wszystkim słowa
uznania kieruję w stronę skarbnik

Agnieszki Kaczmarek i podległych
jej wydziałów. To był budżet bardzo
dynamiczny, ale profesjonalizm prowadzonych prac pozwolił wykonać
go bardzo pomyślnie – komentował.
Ewa Sadowska
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta

RADA ma nowego przewodniczącego
29 czerwca nastąpiła zmiana na
stanowisku przewodniczącego
Rady Miasta Gorzowa.
Z funkcją pożegnał się Robert
Surowiec, który został
wiceprzewodniczącym RM.
Nowym szefem rady został
Sebastian Pieńkowski, który
w tajnym głosowaniu uzyskał
14 głosów poparcia, 4 przeciw,
a 4 głosy były nieważne.
– Zgodnie z zapisami statutu będę
starał się sprawnie organizować
posiedzenia Rady Miasta, by podejmowane decyzje były efektywne dla mieszkańców. Przyjrzę się
również kosztom funkcjonowa-

przewodniczący wspólnoty mieszkaniowej Papieska. Pracował na kierowniczych stanowiskach – jako inżynier i manager w kilku fabrykach.
Przez 11 lat prowadził własną działalność gospodarczą, będąc też asystentem europosła. Obecnie jest
dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie. Ukończył
Politechnikę Poznańską na wydziale technologii chemicznej oraz studia The Nottingham Trent University – Executive Master of Business
Administration (MBA).
Krzysztof Weber
Wydział Organizacyjny
– Kancelaria Prezydenta,
Biuro Promocji

Fot. Łukasz Kulczyński

nia Rady i będę starał się je ograniczać – zapowiada nowy przewodniczący.

Sebastian Pieńkowski jest radnym nieprzerwanie od 2010 roku.
Działa społecznie od 2005 roku, jako

Uroczysta sesja RADY MIASTA
2 lipca na placu Grunwaldzkim odbyła się sesja Rady Miasta. Była
uroczysta i wyjątkowa. Poprowadził ją wiceprzewodniczący Rady
Miasta Jan Kaczanowski.
Radni przyznali mieszkańcom Honorowe Odznaki Miasta Gorzowa, doceniając w ten sposób wybitne postaci życia miejskiego. Otrzymało je

2 lipca to data urodzin miasta
związana z jego lokacją. Sesja
miała wyjątkową oprawę. Przygotowano słodki poczęstunek
w postaci muffinek ozdobionych flagą miasta. Z placu do
mównicy prowadził czerwony dywan, po którym podążali odznaczeni mieszkańcy. Plac ozdobiony był flagami. Jedna z nich budziła spore zainteresowanie i podziw.
Wszystko dlatego, że wykonana była z kwiatów. Nie byłoby uroczystej sesji w urodziny miasta bez tradycyjnego uderzenia w Dzwon PoFot. Łukasz Kulczyński
koju. Dźwięk jego radosnesiedmioro gorzowian: Danuta Błasz- go brzmienia słychać było nie tylczak, Augustyn Jagiełło, Stanisław ko na placu. Po części oficjalnej,
Piotr Kupidura, Piotr Piektun, Broni- młodzież z Młodzieżowego Domu
sław Szpakowski, Jan Świrepo oraz Kultury wypuściła w niebo balony
Marian Wieczorek.
w barwach miasta.

Fot. Łukasz Kulczyński

Sesja była jednym z elementów obchodów Dni Gorzowa 2016. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących zaprezentowali pokaz musztry paradnej. A na
zakończenie uroczystości program
artystyczny przedstawiły zespoły

biorące udział w Międzynarodowym Festiwalu Tańca Folk Przystań.
Krzysztof Weber
Wydział Organizacyjny
– Kancelaria Prezydenta
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POMOGĄ CI ZA DARMO
Przypominamy, że w Gorzowie działa darmowa pomoc prawna.
To rezultat wejścia w życie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Z NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ MOGĄ SKORZYSTAĆ:

• osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się
o udzielenie nieodpłatnej pomocy
prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
• kombatanci;
• ofiary represji wojennych i okresu
powojennego lub weterani;

• osoby, które nie ukończyły 26 lat;
• osoby, które ukończyły 65 lat;
• osoby, które w wyniku wystąpienia
klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługu-

jących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach;
2) wskazanie sposobu rozwiązania
problemu prawnego;
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach;
4) sporządzenie projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo‑administracyjnym.
Ponadto, Stowarzyszenie im. Brata
Krystynadogrudniarealizujepomoc
osobom pokrzywdzonym. Projekt
współfinansowany jest ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym

oraz Pomocy Postpenitencjarnej Mi‑
nisterstwa Sprawiedliwości.
Z pomocy mogą korzystać osoby pokrzywdzone, czyli te, które zostały poszkodowane przez przestępstwa, w tym
m.in.: przemoc domowa, niealimentacja,
wypadek komunikacyjny, uszkodzenie
ciała, stalking (nękanie), szantaż, naruszanie dobrego imienia, cyberprzemoc,
mobbing, pobicie, rozbój, groźby karalne i zastraszanie, oszustwo, uszkodzenie mienia, przemoc seksualna, rozpijanie
małoletniego, zmuszanie do prostytucji, porwanie/przetrzymywanie, kradzież,
podpalenie, pomówienie, zniewaga.
Renata Stankiewicz
Wydział Spraw Społecznych/Stowarzyszenie
Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna

W GORZOWIE JEST PIĘĆ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
PUNKTY

LOKALIZACJA

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

UWAGI

Punkt nr 1

poniedziałek 11:00‑15:00 wtorek 12:30‑16:30
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
środa 11:00‑15:00 czwartek 11:00‑15:00
ul. Teatralna 26, pok. nr 6
piątek 11:00‑15:00

Obiekt dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych

Punkt nr 2

poniedziałek 11:00‑15:00 wtorek 12:30‑16:30
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
środa 11:00‑15:00 czwartek 11:00‑15:00
ul. Walczaka 42, pok. nr 207
piątek 11:00‑15:00

Obiekt dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych

Punkt nr 3

poniedziałek 11:00‑15:00 wtorek 12:30‑16:30
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
środa 11:00‑15:00 czwartek 11:00‑15:00
ul. Jagiełły 7, pok. nr 25b
piątek 11:00‑15:00

Punkt nr 4

Miejskie Centrum Kultury
ul. Wawrzyniaka 66a

poniedziałek 13:00‑17:00 wtorek 13:00‑17:00
środa 14:00‑18:00 czwartek 13:00‑17:00
piątek 14:00‑18:00

Obiekt dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych
UWAGA! W sierpniu punkt nieczynny.
Jego zadania realizuje punkt nr 5

Punkt nr 5

Dominanta
ul. Przemysłowa 1

poniedziałek 08:00‑12:00 i od 13:00‑17:00
wtorek 08:00‑12:00 i od 13:00‑17:00
środa 08:30‑12:30 i od 14:00‑18:00
czwartek 08:30‑16:30 piątek 08:00‑16:00

Obiekt dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych

DYŻURY I FORMY POMOCY:
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Dyżury w Regionalnym Ośrodku Społeczno‑Zawodowym i Obywatelskim
Stowarzyszenia im. Brata Krystyna przy ul. Słonecznej 63, tel. 95 722 54 40; mail: roszio@bratkrystyn.pl
DZIEŃ
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU
8.00‑18.00
8.00‑18.00
10.00‑20.00
8.00‑18.00
8.00‑18.00
10.00‑13.00

PRAWNIK
15.00‑17.00
‑
18.00‑20.00
16.00‑18.00
15.00‑17.00
10.00‑12.00

PSYCHOLOG
11.30‑13.30
12.00‑14.00
18.00‑20.00
14.00‑16.00
14.00‑16.00
10.00‑12.00

PSYCHOTERAPEUTA
10.00‑12.00
10.00‑12.00
‑
‑
‑
‑

Filia Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Punkt Wsparcia Obywatelskiego przy Stowarzyszeniu Równi Wobec Prawa
ul. Jagiełły 15 (1 p.); tel. 95 729 85 32; mail: rowniwprawa@onet.eu
DZIEŃ
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU
14.00‑18.00 (telefonicznie 11.00‑14.00)
12.00‑17.00 (telefonicznie 9.00‑12.00)
13.00‑17.00 (telefonicznie 10.00‑13.00)
13.00‑18.00 (telefonicznie 10.00‑13.00)
12.00‑16.00 (telefonicznie 9.00‑12.00)

PRAWNIK
16.00‑18.00
‑
‑
16.00‑18.00
‑

PSYCHOLOG
‑
14.30‑16.30
11.00‑13.00
‑
‑

RODZINA BEZ
PRZEMOCY
Gorzowskie Centrum Pomocy
Rodzinie razem z Wydziałem
Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Gorzowie realizuje projekt „Razem
przeciwko przemocy w rodzinie”
w ramach Programu Osłonowego
Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu
Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
W ramach projektu proponujemy
mieszkańcom Gorzowa wsparcie
w zakresie przemocy w rodzinie:
1. Do 31 grudnia będzie można skorzystać z konsultacji i porad dotyczących przeciwdziałania przemocy za
pomocą poczty elektronicznej, która
będzie obsługiwana przez pracowników sekcji ds. przemocy w rodzinie GCPR. Pod adresem e‑mail: profilaktyka.przemoc@gcprgorzow.pl będzie można anonimowo uzyskać porady i informacje między innymi o:
• zjawisku przemocy,
• możliwości uzyskania wsparcia psychologa, radcy prawnego bądź pracownika socjalnego,

• miejscach, gdzie można zgłosić podejrzenie przemocy,
• aktualnych przepisach prawa dotyczących przemocy,
• procedurze Niebieskiej Karty,
• lokalnych placówkach niosących
pomoc na terenie miasta Gorzowa,
oraz porady w indywidualnych przypadkach osób zgłaszających się.
2. W ramach profilaktyki wobec
zjawiska przemocy domowej, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych
konsultacji z psychologiem. Celem
spotkań jest diagnoza sytuacji i pomoc w ustaleniu najbliższych kroków na drodze do poprawy. Pomagamy ustalić potrzeby klienta, proponujemy kolejne działania – zawsze
w odniesieniu do specyficznej sytuacji klienta. Pomagamy osobom uwikłanym w przemoc i świadkom.

Godziny konsultacji: wtorek 16.00
‑18.00 w okresie lipiec‑ sierpień‑ budynek GCPR ul. Jagiełły 7 pokój 23B
Projekt GCPR realizowany w partnerstwie z Wydziałem Prewencji KMP to propozycja dla mieszkańców naszego miasta w okresie od lipca do grudnia 2016 roku.
Zaplanowanych jest wiele działań,
w tym: konkurs plastyczny „Rodzina w mocy – bez przemocy” dla
uczniów szkół podstawowych; zajęcia profilaktyczne dla uczniów
gorzowskich gimnazjum i liceum
prowadzone przez przedstawiciela pomocy społecznej, policji i psychologa; warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Podsumowaniem projektu
będzie konferencja dla przedstawicieli podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gorzowa.
Projekt „Razem przeciwko przemocy w rodzinie” w całości jest ukierunkowany na profilaktykę, a celem
głównym jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Anna Sadzik
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
i Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji

Potwierdzają to pracownicy socjalni,
którzy znają potrzeby rodzin i problemy w nich występujące. Z posiadanych od rodzin informacji wiemy, że

świadczenie wychowawcze najczęściej przeznaczane jest na: odzież dla
dzieci, wyposażenie pokoi dziecięcych
w niezbędne meble i sprzęty, drobne
remonty, spędzanie czasu wolnego,
np. zakup biletów do kina, na basen
i inne potrzeby, na zabezpieczenie, na
które wcześniej nie było ich stać. Niektóre rodziny przeznaczają świadcze-
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Biuro Egzekucji Administracyjnej
ul. Sikorskiego 3‑4
e‑mail: bea@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 740
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
ul. Sikorskiego 5
e‑mail: bsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 893
Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów i Spraw
Mieszkańców
ul. Orląt Lwowskich 1
e‑mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 962
Biuro Promocji
ul. Sikorskiego 3‑4
e‑mail: bpr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 785
Biuro Zarządzania Systemami
Informatycznymi
ul. Sikorskiego 3‑4
e‑mail: bsi@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 545
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
ul. Obotrycka 6
e‑mail: bhp@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 851

PROGRAM RODZINA 500+
dużym wsparciem dla rodziny
To bardzo ważny program
oraz znaczące wsparcie, które
faktycznie podniosło jakość życia
gorzowskich rodzin.

Architekt Miejski
Dariusz Górny
e‑mail: dariusz.gorny@um.gorzow.pl
tel. 602 491 302

nie 500+ na edukację dzieci, np. korepetycje w nowym roku szkolnym, kursy językowe, zajęcia rozwijające zainteresowania. Rodzina sama decyduje na
co przeznaczy otrzymane środki.
Anna Sadzik
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

Kolportaż: Urząd Miasta, Urząd
Skarbowy, Urząd Wojewódzki, Miejski
Zakład Komunikacji, Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej, szpital, przychodnie,
Panorama,Miejski Ośrodek Sztuki,
Teatr im. Juliusza Osterwy, Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego, Filharmonia
Gorzowska, Kupiec Gorzowski,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Z. Herberta, Galeria Askana,
Centrum Hadlowe Park 111, Wojewódzki
Ośrodek Metodyczny

Straż Miejska
ul. Myśliborska 34
e‑mail: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM – 697 662 343
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
e‑mail: usc@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 891
Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3‑4
e‑mail: wad@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 663
Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Myśliborska 34
e‑mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Obotrycka 6
e‑mail: kos@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652
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Wydział Budżetu
i Rachunkowości
ul. Sikorskiego 3‑4
e‑mail: wbr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 522
Wydział Edukacji
ul. Okólna 2
e‑mail: wed@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 750
Wydział Geodezji i Katastru
ul. Sikorskiego 3‑4
e‑mail: wkg@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 653
Wydział Gospodarki
Komunalnej i Transportu
Publicznego
ul. Myśliborska 34
e‑mail: wgt@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 763
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku
ul.Sikorskiego 3‑4
e‑mail: wgm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 605

GRILLOWANIE

W PARKACH
Chcesz urządzić grill ze
znajomymi w plenerze? Nie
musisz jechać poza miasto.
Wystarczy wybrać się do jednego
z gorzowskich parków, na skwer
lub na plac.

Wolne strefy grillowania zostały wprowadzone nowymi regulaminami korzystania z parków, skwerów i placów miejskich, przyjętymi Uchwałą
nr XIX/217/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015 r.
Zgodnie z regulaminem, miejskie
parki, skwery i place można wykorzystywać do wypoczynku i rekreacji, grillować oraz rozpalać ogniska.
Trzeba tylko pamiętać, by urządzeń
do grillowania nie ustawiać na chod-

Od czerwca mieszkańcy mogą ko‑
rzystać z plaży przy ul. Wał Okręż‑
ny. Na gorzowian czekają komfor‑
towe leżaki, hamaki, siedziska,
punkt gastronomiczny oraz w pełni
profesjonalne boiska do siatków‑
ki plażowej.

Wydział Komunikacji
ul. Myśliborska 34
e‑mail: wkm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 720

Fot. Daniel Adamski

Wydział Obsługi Inwestora i Biz‑
nesu
ul. Myśliborska 34
e‑mail: wob@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 830

JANUSZ, choć
KAZIMIERZ

Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
e‑mail: wsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 812

Podczas tegorocznych Dni Gorzowa
odbył się konkurs na sobowtóra
Janusza Gorzowskiego. Najbardziej
podobny okazał się Kazimierz
Czarnecki.

Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3‑4
e‑mail: wor@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 531
Wydział Podatków i Opłat
ul. Sikorskiego 3‑4
e‑mail: wpo@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 647

nikach i alejkach, na placach zabaw
lub w ich pobliżu, zaś ogniska rozpalać po uprzednim ustaleniu miejsca
i warunków z administratorem terenu. Pamiętajmy też, by nie używać
otwartego ognia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Zachęcamy gorzowian do korzystania z uroków lata oraz różnorodności miejskich terenów rekreacyjnych,
do wspólnego piknikowania, grillowania, ogniskowania.
Emilia Cepa
Biuro Promocji

PLAŻA MIEJSKA ZAPRASZA

Wydział Inwestycji i Remontów
Dróg
ul. Myśliborska 34
e‑mail: win@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 798

Wydział Kultury i Sportu
ul. Okólna 2
e‑mail: wks@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 841

Fot. Depositphotos.com.pl

Janusz Gorzowski, nazywany również mistrzem plażingu bulwarowego, to wyjątkowa rzeźba stworzona
przez Ewę Bone i Ewę Kozubal. Plażowo obnażony starszy pan w kapelutku siedzi na bulwarze i czyta
gazetę. Niektórzy twierdzą, że stał
się nową wizytówką Gorzowa, dlatego tak wiele osób chce sobie zrobić z nim zdjęcie. Po raz pierwszy Ja-

Podczas wakacji na plaży prowadzone są nieodpłatnie: zumba fitness i
joga. W każdy wtorek od godz. 19.00
można poprawić kondycję w trakcie
zajęć zumby, natomiast w środy od
godz. 17.00 – zrelaksować się podczas jogi.

nusz Gorzowski pojawił się na bulwarze podczas Dni Gorzowa 2015.
Niestety, wandale uszkodzili rzeźbę i na kilka miesięcy musiała ona
zniknąć z bulwaru. Autorki odrestaurowały swoje dzieło i postanowiły dać gorzowianom drugą szansę. Janusz Gorzowski powrócił na
swoje miejsce podczas Dni Gorzowa 2016. Zorganizowano wówczas
konkurs na jego sobowtóra. Zgłosiły się dwie osoby. Ponieważ jednak
podczas trwania imprezy nie zostały ogłoszone wyniki, członkowie jury
spotkali się ponownie. Ocenili: podobieństwo wizualne kandydatów
do rzeźby Janusza G. oraz stylizacje
w kategoriach: bulwarowa oraz autorska. Decyzją komisji, tytuł Sobowtór Janusza G. 2016 oraz voucher
o wartości 4 tys. zł do wykorzystania

Plaża będzie czynna do końca
sierpnia, a jeśli pogoda pozwoli – do połowy września. Z miejsca
wypoczynku nad rzeką można korzystać codziennie, od około 12.00
do późnych godzin wieczornych
(w zależności od liczby uczestników). Ze względów bezpieczeństwa dzieci na plaży przebywają
pod opieką dorosłych. Przypominamy, że obowiązuje zakaz kąpieli w Warcie.
Krzysztof Weber
Wydział Organizacyjny – Kancelaria Prezydenta,
Biuro Promocji

Fot. Daniel Adamski

w Biurze Podróży Sun Klub w Gorzowie otrzymał Kazimierz Czarnecki.
Wręczenie nagrody odbyło się w piątek, 29 lipca, przy rzeźbie Janusza Gorzowskiego na Bulwarze Wschodnim.
Serdecznie gratulujemy!
Daniel Adamski
Biuro Promocji
Miejskie Centrum Kultury

• park Róż: 15 sierpnia
• park Kopernika: 16 sierpnia skwer przy Motylii: 17 sierpnia skwer przy ul. Reja/Zapolskiej: 18 sierpnia
• plaża miejska: 19 sierpnia

Przedstawiamy sierpniowe propozycje, jak aktywnie
i ciekawie spędzić wakacyjny czas w mieście.
Na najmłodszych czekają warsztaty artystyczne
w ramach Jazdy Coolturalnej, zajęcia literackie
„Wyobraźnia nie ma wakacji”, a także Letnia
Olimpiada Sportowa i Juniorska Akademia Golfa.
Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 26
tel. 95 720 29 11

JAZDA COOLTURALNA
To wakacyjne, otwarte trzytygodniowe warsztaty artystyczne, prowadzone w różnych punktach miasta, codziennie od godz. 10.00 do 14.00.
W tym roku Jazdę rozpocznie tydzień z afrykańskimi bębnami i afro dance, który poprowadzą muzycy z zespołu FOLIBA. W programie warsztatów znajdzie się nauka
podstawowych uderzeń oraz techniki gry na bębnach
djembe/dundun oraz nauka tradycyjnych rytmów pochodzących z Zachodniej Afryki
Tydzień drugi to warsztaty taneczne. Od 8 do 12 sierpnia uczestnicy pod okiem doświadczonych instruktorek,
na czele których stanie Anna Jujka – jurorka znana z pro-

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Herberta
ul. Sikorskiego 107
tel. 95 727 80 44 lub 95 727 80 40, wew. 156

Cykl warsztatów
WYOBRAŹNIA NIE MA WAKACJI!
1‑5 sierpnia
Oddział Dziecięcy, ul. Sikorskiego 107: Zemsta będzie
słodka – tydzień literacko‑cukierniczy
Filia nr 11 – Biblioteka Wróbelka Elemelka, ul. Chełmońskiego 8: Klub archeologa – tydzień archeologiczny

8‑12 sierpnia
Oddział Dziecięcy, ul. Sikorskiego 107: Tajemnica listów
z przeszłości – gra miejska
Filia nr 5 – Biblioteka Reksia, ul. Śląska 7: Zróbmy sobie
arcydziełko – tydzień artystyczny

16‑19 sierpnia
Oddział Dziecięcy, ul. Sikorskiego 107: Rozrywki Play Station
Filia nr 1 – Biblioteka Plastusia, ul. Kombatantów 2:
Słownie‑obrazkowo – tydzień komiksowy

22‑26 sierpnia
Oddział Dziecięcy, ul. Sikorskiego 107: Rozrywki Play Station
Filia nr 7 – Biblioteka Bolka i Lolka, ul. Krasińskiego 10:
W laboratorium naukowca – tydzień eksperymentów
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy osobiste, telefoniczne
lub mailowe przyjmowane są w poszczególnych filiach.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Słowiańska 10
tel. 95 72 87 610

LETNIA OLIMPIADA
SPORTOWO‑REKREACYJNA
Termin: 2‑31 sierpnia
gramu Got to Dance – będą mogli nauczyć się najbardziej zakręconych układów tanecznych.
Warsztaty street art, które zdominują trzeci tydzień Jazdy
Coolturalnej, wprowadzą w historię graffiti i street artu.
Dzieci poznają techniki malowania sprayem, malowania od szablonu czy samodzielnego wykonania wlepek.

Warsztaty gry na bębnach afrykańskich i afro dance:

2, 9, 18, 23 sierpnia, godz. 10:00
Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych
Miejsce: boisko Orlik ZSTiO, ul. Czereśniowa

3‑4 sierpnia, godz. 10:00
Wyścigi rowerowe
Miejsce: Stadion żużlowy im. Edwarda Jancarza

• park Róż: 1 sierpnia
• park Kopernika: 2 sierpnia
• skwer przy Motylii: 3 sierpnia
• skwer przy ul. Reja/Zapolskiej: 4 sierpnia
• plaża miejska: 5 sierpnia

5 sierpnia (piątek), godz. 22.00
Plaża miejska (nad Wartą) – plenerowy seans filmowy
z cyklu Kino po zmroku! Film „ Wycieczkowicze”, reż. Jiří
Vejdělek.

Warsztaty taneczne:

Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych
Miejsce: boisko Orlik SP nr 17, ul. Dziewięciu Muz

• park Róż: 8 sierpnia
• park Kopernika: 9 sierpnia skwer przy Motylii: 10 sierpnia skwer przy ul. Reja/Zapolskiej: 11 sierpnia
• plaża miejska: 12 sierpnia

10, 16 sierpnia, godz. 10:00

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Sikorskiego 3‑4
e‑mail: wso@um.gorzow.pl
biuro dowodów osobistych
tel. 95 73 55 573
ewidencja ludności
tel. 95 73 55 512
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
e‑mail: wss@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 801
Wydział Strategii Miasta
ul. Myśliborska 34
e‑mail: wsm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 835
Wydział Urbanistyki
i Architektury
ul. Myśliborska 34
e‑mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644
Wydział Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
ul. Myśliborska 34
e‑mail: zit@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 884
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta spotykają się
z mieszkańcami w Urzędzie Miasta
Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3‑4,
I piętro, pok. nr 217
Przewodniczący
Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
e‑mail:sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Wiceprzewodniczący
Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
e‑mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
e‑mail: r.surowiec@ecf.pl
tel. 95 73 55 540
Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
e‑mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540

DYŻURY RADNYCH

Warsztaty street art:
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Okręg nr 1 (Zawarcie)
Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
tel. 95 73 55 544
Patryk Broszko
Platforma Obywatelska
e‑mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777
Piotr Paluch
Gorzów Plus
e‑mail: ppaluch@rada.gorzow.pl
tel. 502 047 414
Grzegorz Musiałowicz
Ludzie dla Miasta
e‑mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599
Piotr Zwierzchlewski
Gorzów Plus
e‑mail: pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540

11, 17 sierpnia, godz. 10:00
Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych
Miejsce: boisko Orlik ZSO nr 1, ul.
Puszkina

24 sierpnia, godz. 10:00
Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych
Miejsce: boisko SP nr 4, ul. Kobylogórska
Centrum Sportowo
‑Rehabilitacyjne Słowianka
ul. Słowiańska 10
tel. 95 73 38 500

Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
e‑mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879

Pole Golfowe Zawarcie
ul. Śląska 52
tel. 603 630 710

BEZPIECZNE WAKACJE
W SŁOWIANCE 2016

JUNIORSKA AKADEMIA
GOLFA

Promocja bez limitu – obowiązuje do 30 września. Cały dzień na
basenie już od 16 zł *bilet ulgowy
od poniedziałku do piątku.

Zajęcia bezpłatne dla dzieci od 6 lat.
Obowiązują zapisy.
Termin: każda niedziela wakacji,
godz. 11:00
Golf ucz y cierpliwości, zasad
fair play i dążenia do perfekcji.
Uczestnicy dowiedzą się, czym
jest golf, poznają jego historię,
etykietę oraz reguły gry. Obok
wiedzy teoretycznej, zdobędą
praktyczne umiejętności, w tym
puttowania, chippowania (krótkie uderzenia), gry z bunkra, nauki swingu golfowego.

Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Paweł Ludniewski
Prawo i Sprawiedliwość
e‑mail: p.ludniewski@wp.pl
tel. 603 901 992

sierpnia, oprócz 15 sierpnia), 6 godzin dziennie atrakcji, m.in.: nauka
i doskonalenie pływania, abc nurkowania, wycieczka do muzeum
w Bogdańcu, elementy nauki gry
w golfa na polu golfowym, zajęcia
artystyczne, spotkania edukacyjno
‑prewencyjne, gry i zabawy sportowe, obiad (drugie danie plus napój), ubezpieczenie nw

Aktywne półkolonie dla dzieci
– zajęcia zorganizowanie od poniedziałku do piątku (od 1 do 19

Stanowice 29, 66‑450 Bogdaniec
tel. 95 781 70 85

NAUKOWE PÓŁKOLONIE
Z KLUBEM MŁODEGO
WYNALAZCY
Zajęcia dla dzieci w wieku 6‑10 lat.
Termin: sierpień/turnusy 5‑dniowe
W programie:
‑ Młody Wynalazca – eksperymenty
w laboratoriach
‑ Od ziarenka do bochenka – warsztaty wypiekania chleba
‑ nauka gry w tenisa – zajęcia z wykwalifikowanym trenerem
‑ Naukowe podchody
‑ N a tropie miodu – warsztaty
pszczelarskie

WYSTAWA
„PRZYJAZNA WYSPA”
13 sierpnia, w sobotę, od godz. 11.00
do około 17.00, skwer obok łaźni miejskiej. Wystawa dźwiękowo plastyczna. Prezentacja kaset magnetofonowych z nagranymi utworami wykonywanymi przez dzieci biorących udział
w warsztatach. Wystawa okładek do
kaset zaprojektowanych przez dzieci

Gorzowski Ośrodek Techno‑
logiczny – Park Naukowo
‑Przemysłowy

Emilia Cepa, Daniel Adamski
Biuro Promocji

Jerzy Wierchowicz
Nowoczesny Gorzów
e‑mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739
Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
e‑mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
Okręg nr 3 (Staszica)
Tomasz Rafalski
Prawo i Sprawiedliwość
e‑mail: rafalski.tomek@wp.pl
tel. 95 73 55 540
Jerzy Synowiec
Nowoczesny Gorzów
e‑mail: adwokaci@blink.pl
tel. 95 73 55 540
Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
e‑mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889

D R WA L E M

na IV Paradę Lokomotyw

Rusza kolejny pociąg turystyczny, dzięki któremu
mieszkańcy Gorzowa będą mogli przeżyć niesamowitą
turystyczną przygodę na szynach. Lokomotywa na
gorzowski dworzec podjedzie 13 sierpnia.
Instytut Rozwoju i Promocji Kolei uruchamia specjalne
połączenie na trasie: Krzyż Wlkp. – Gorzów – Skwierzyna – Przytoczna – Wierzbno – Międzychód – Wierzbno –
Przytoczna – Skwierzyna – Gorzów – Krzyż Wlkp.

Organizatorzy zapraszają również na IV Paradę Lokomotyw w Międzychodzie, która odbędzie się w tym dniu na
torach stacji Międzychód. Będzie można obejrzeć m.in.:
lokomotywę parową Ol49-69 z wolsztyńskiej parowozowni, lokomotywę spalinową SU45
z lokomotywowni w Krzyżu czy lokomotywę spalinową BR285 należącą do LOTOS KOLEJ.
Rozkład jazdy, bilety i rezerwacje
miejsc na stronie www.TurKol.pl
Bartłomiej Nowosielski
Biuro Promocji

27 sierpnia na błoniach nad
Wartą odbędzie się IV edycja
Sportowego Pożegnania Wakacji.
Nie zabraknie atrakcji dla dorosłych
i dla dzieci. W programie m.in.
pokazy artystyczne, motoryzacyjne
i sportowe, loteria nagród,
dmuchane zamki i zjeżdżalnie dla
najmłodszych, maraton zumby
i wiele innych atrakcji.

To rodzinny festyn dla całych rodzin,
w którym wezmą udział kluby sportowe z Gorzowa i okolic oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportu czy KS Start.
W czasie imprezy reprezentowane
będą praktycznie wszystkie dyscypliny sportowe: piłka nożna dziewcząt i chłopców, koszykówka, żużel, wioślarstwo, kajakarstwo, strzelectwo, saneczkarstwo, łucznictwo,
siatkówka, futbol amerykański, skoki na trampolinie i hokej.

Anaconda zaprasza
na ANIMALIA

odbędą się wcześniej
i w nowym miejscu nad Wartą.

Festyn Animalia to spotkania
miłośników zwierząt i organizacji
zajmujących się opieką nad nimi.
W tym roku – wyjątkowo – Animalia

Odliczamy
dni do startu!
Gorzowska runda Grand Prix odbędzie
się już 27 sierpnia. W składzie
zobaczymy wiele gwiazd polskiego
i światowego żużla.
Nazwiska takie, jak: Greg Hancock, Tai
Woffinden czy Chris Holder mówią same
za siebie. Nie zabranie również zawodników Stali i utalentowanych jeźdźców z Orłami na piersi. 2016 MIB Nordic Gorzow

NASI W RIO
Podczas Igrzysk Olimpijskich
Rio 2016 o medale powalczą
zawodnicy reprezentujący Gorzów.
Trzymamy za was kciuki!
KAROLINA NAJA
(26 lat, KS
AZS‑AWF,
kajakarstwo)
Karolina swoją przygodę
ze sportem
zaczynała
w MOSM Tychy. Podczas
IO Londyn 2012 wywalczyła brązowy
medal w konkurencji K‑2 500m. W Rio

Animalia mają swoją tradycję i grono fanów. Co roku przyciągają wielu miłośników czworonogów. W tym
roku Animalia odbędą się 28 sierpnia,
na błoniach nad Wartą. Potrwają od
godz. 12.00 do 18.00, a w programie

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gorzowa i okolic. Każdy będzie
mógł sprawdzić swoją sprawność fizyczną i predyspozycje. Przewidziano różne
konkurencje i loterię nagród. Łączymy
przyjemne z pożytecznym – zachęca
radna Halina Kunicka. Sportowe Pożegnanie Wakacji rozpocznie się o 13.00,
a o 17.00 rozpocznie się Maraton Zumby. Organizatorami festynu są: Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Kunicka Gorzów
i Miasto Gorzów.
Estera Kurz
Biuro Promocji

zaplanowane są różne wystpy artystyczne. Najważniejsze jednak będą
m.in. konkursy psów nierasowych
czy pokaz Lubuskiego Ambulansu
Weterynaryjnego. Organizatorem
festynu jest Fundacja Obrony Praw
Zwierząt Anaconda. Wstęp wolny.
Daniel Adamski
Biuro Promocji

FIM Speedway Grand Prix of Poland zgromadzi prawdopodobnie aż sześciu miejscowych żużlowców: Bartosza Zmarzlika, Nielsa Kristiana Iversena, Mateja Zagara i dwie rezerwy toru. Stal wystąpiła
też o przyznanie dzikiej karty dla Krzysztofa Kasprzaka.
Od lat gorzowska runda SGP przynosi kibicom wiele emocji. Owal przy Śląskiej pozwala na widowiskowe ataki pod
bandą, a także na pokazy wspaniałego
kunsztu zawodników, którzy na Jancarzu
rozwijają skrzydła. Atut własnego toru
może też być jednym z czynników rozstrzygających o zwycięstwie w tej run-

dzie elitarnego cyklu. Z pewnością wielu kibiców z Gorzowa i okolic na najwyższym stopniu podium widziałoby Bartka
Zmarzlika, który właśnie tu święcił pierwsze triumfy w Grand Prix. Korzystne ceny
biletów, zaczynające się od 70 zł, są kolejnym argumentem, by tłumnie wspierać swoich faworytów w walce o mistrzostwo globu.
Rundą Grand Prix żyje cały Gorzów, a poprzedzi ją Moto Racing Show. To wspaniały sposób na zakończenie wakacji.

de Janeiro popłynie w dwóch konkurencjach: K‑2.500 m oraz K‑4 500 m.
Planowane starty z udziałem Karoliny:
K‑2 500M: poniedziałek, 15 sierpnia,
godz. 14.24, eliminacje,
Wtorek, 16 sierpnia, godz. 14.23, finał.
K‑4 500m: piątek, 19 sierpnia, godz.
14.37, eliminacje,
Sobota, 20 sierpnia, godz. 14.32, finał.

Przewidywane starty z udziałem
Pawła:
Piątek, 19 sierpnia, godz. 14.00, eliminacje,
Sobota, 20 sierpnia, godz. 14.07, finał.

PAWEŁ KACZMAREK
(21 lat, KS
AZS‑AWF,
kajakarstwo)
Paweł jest
wychowankiem Polstyru Człuchów.
W Rio de Janeiro wystąpi w konkurencji K‑1 na 200 m. Jest
debiutantem.

Kinga Taisner
Stal Gorzów

ZBIGNIEW SCHODOWSKI
(29 lat, KS
AZS‑AWF,
wioślarstwo)
Zbyszek pochodzi z Torunia. Brał już
udział w IO
w Londynie,
podczas których w konkurencji ósemek zajął 7
miejsce (1 w finale B). Brązowy medalista Mistrzostw Świata w 2014
roku w tej samej konkurencji.
Terminarz startów zostanie podany
tuż przed zawodami.
Piotr Guszpit
Kierownika Referatu Sportu
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Aleksandra Górecka
Gorzów Plus
e‑mail: gorecka‑87@wp.pl
tel. 660 274 903

DYŻURY RADNYCH

Sportowe POŻEGNANIE WAKACJI
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Okręg nr 4 (Piaski)
Robert Jałowy
radny niezależny
e‑mail: rjalowy@wp.pl
tel. 608 835 176
Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
e‑mail: jerzysobolewski@interia.pl
tel. 600 248 981
Krzysztof Kochanowski
Nowoczesny Gorzów
e‑mail: kochanowski1976@wp.pl
tel. 660 265 797
Marta Bejnar‑Bejnarowicz
Ludzie dla Miasta
e‑mail: m.bejnar@gmail.com
tel. 601 940 121
Michał Szmytkowski
Ludzie dla Miasta
e‑mail: asp.szmytkowski@gmail.com
tel. 95 73 55 544
Okręg nr 5 (Górczyn)
Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
e‑mail: andrut11@poczta.onet.pl
tel. 669 983 377
Grażyna Wojciechowska
radna niezależna
e‑mail: wojciechowskagrazyna@
wp.pl
tel. 604 239 387
Przemysław Granat
Gorzów Plus
e‑mail: pgranat@rada.gorzow.pl
tel. 509 463 968
Radni spotykają się z mieszkańcami w Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 3‑4, I piętro, pok. nr 219, tel. 95
73 55 673
Więcej informacji: Wydział Organizacyjny – referat Biura Rady Miasta,
tel. 95 73 55 544
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INTEGRUJĄCA MOC MUZYKI
20 sierpnia o 17.00 w Parku Róż
odbędzie się 7. edycja festiwalu
Muzyka Łagodzi Obyczaje.
Tym razem przed gorzowską
publicznością zaprezentują się
zarówno nowe zespoły, jak i te,
które gościliśmy w ubiegłych latach.
Na scenie zobaczymy młodych
artystów z Gorzowa, Zabrza,

Wałbrzycha, Środy Wielkopolskiej
i Bydgoszczy.

W AMFITEATRZE
KONCERTOWO
I AMBITNIE!

autor tekstów i multiinstrumentalista.
W 2015 r. poznał Katarzynę Sondej – młodą,
ekspresyjną i utalentowaną wokalistkę zespołu StandBY, z którą stworzył duet BAiKA. Debiutancką piosenkę duetu „Jeśli tylko to będzie możliwe”
można było usłyszeć
w wielu rozgłośniach
radiowych.

Cykl Scena na scenie zaprasza na
kolejne muzyczne wydarzenia. Już
13 sierpnia wystąpi ikona polskiej
muzyki Piotr Banach, a 20 sierpnia
aż trzy wydarzenia muzyczne
zaproponuje gorzowianin Błażej
Król. Start zawsze o 21.00, a wstęp
jest bezpłatny!
PIOTR BANACH to założyciel i lider
zespołów Hey (1992‑99), Indios Bravos, Ludzie Mili, Dum Dum, a także
muzyk wielu szczecińskich zespołów, m.in. grupy Kolaboranci, pomysłodawca i główny kompozytor
pierwszej solowej płyty Katarzyny
Nosowskiej „Puk, puk”, producent,

ŚWIĘTO

fanów motoryzacji
MotoWeekend to druga edycja
wystawy samochodów tuningowych,
zabytkowych i klasycznych. Odbędzie
się w niedzielę, 14 sierpnia, na placu
przy ul. Wał Okrężny i potrwa od godz.
10.00 do 18.00 .
– W połowie lipca mieliśmy już ponad
50 zgłoszonych samochodów, ale przewidujemy, że w dzień wystawy będziemy mieli ich ponad setkę. Zeszłoroczna edycja odbywała się w hali targowej
przy ul. Przemysłowej i cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających.
Prezentowaliśmy 67 pojazdów. Dlatego przewidujemy, że w tym roku będziemy mieli ich o wiele więcej – mówi

W programie festiwalu, oprócz
występów na scenie, zaplanowano konkurs plastyczny poprzedzony warsztatami, które poprowadzi młoda romska artystka z Poznania, stypendystka konkursów organizowanych przy MSWiA – Noemi
Łakatosz. Nie zabraknie też zabaw

20 SIERPNIA NA
TRZY KONCERTY
ZAPRASZA BŁA‑
ŻEJ KRÓL
MEF, czyli Mateusz Rychlicki, to perkusista znany głównie
z zespołu KRISTEN, w którym występuje z bratem Łukaszem, Michałem
Bielą oraz Maciejem Bączykiem. WyKrystian Sudak, organizator z gorzowskiego
Automobilklubu.
Ze zgłoszeń wiadomo już, że zobaczymy zabytkowe: syrenę bosto, warszawę,
nysę, poloneza, oraz
tzw. youngtimery,
czyli samochody, które można jeszcze spotkać na ulicach miast,
a wyprodukowane
były w latach 80. i 90.
Atrakcją będą również
sportowe lub tuningowane BMW, mercedesy, nissany, mazdy, audi, jaguary, lexusy i wiele innych marek.
O godz. 11.00 planowane jest oficjalne otwarcie, a od godz. 12.00
rozpoczną się konkurencje w kilku
kategoriach, m.in. nagrodę otrzyma

integracyjnych i konkursów sprawnościowych.
Tradycyjną atrakcją będzie degustacja potraw romskich, gorzowianki będą mogły przymierzyć autentyczne stroje z dalekich Indii i sce-

stępuje również w składzie
koncertowym
KRÓL’a. MEF to
jego solowy
projekt, w którym wykorzystuje archaiczne instrumenty elektroniczne, a muzyka,
którą generuje, to mieszanka dubu i ambientu.
WACŁAW
ZIMPEL sięga do wszystkich muzycznyc h ś w i a tów, w których porusza się od lat
w ramach różnych projektów i zespołów. Splata ze sobą amerykański minimal music, hinduski system

najstarszy samochód, ale też pojazd
o najładniejszym wnętrzu, z najatrakcyjniej zaprezentowaną komorą silnika, z najgłośniejszym car audio. Będzie też nagroda główna za najpiękniejszy samochód.

niczne stroje cygańskie, a każdemu
chętnemu cygańska wróżka przepowie przyszłość…
Występ zespołu Romani Cierheń –
gospodarza festiwalu Muzyka Łagodzi Obyczaje – uświetni artystka sceny europejskiej Katjusha Kozubek. Wisienką na festiwalowym
torcie będą występy wspaniałych
gwiazd wieczoru: Lizy Kotlyarenko i
Koli Andrejasa.
Estera Kurz
Biuro Promocji!

rag, jazz oraz klasykę. Aby zbudować wielowarstwowe polifonie,
wykorzystuje looper umożliwiający nakładanie na siebie kolejnych
warstw melodycznych, co przywołuje na myśl renesansowe kanony
Ockeghema i kompozycje Steve
Reicha.
LAUDA to projekt muzyczny tworzony przez Iwonę i Błażeja Królów.
Materiał „Gennin” powstał w trakcie
i pomiędzy zajęciami codziennymi
i jest próbą zagrania i opisania miejsca, w którym mieszkają od kilku lat.
To miejsce to Jenin – mała wieś oddalona kilka kilometrów od Gorzowa.
.
Rafał Stećków
Miejskie Centrum Kultury,
Daniel Adamski
Biuro Promocji

– Wystawom towarzyszyć będzie kilka innych atrakcji, m.in.: symulator dachowania, dzięki któremu będzie można przekonać się, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa, oraz będzie można sprawdzić, co dzieje się wewnątrz kabiny pojazdu podczas dachowania – tłumaczy K. Sudak. Podczas wystawy będzie można również zapoznać
się z ofertami lokalnych dilerów samochodowych.
Około godz. 17.00 następni oficjalne ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród, a wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Wstęp na wystawę jest darmowy. Imprezę współorganizuje Automobilklub Gorzowski z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Urzędem Miasta. Patronat honorowy objął prezydent Jacek Wójcicki.
Daniel Adamski
Biuro Promocji
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DZIAŁO SIĘ W GORZOWIE!
Wspomnienia z imprez i święta miasta

Fot. Daniel Adamski

Fot. Łukasz Kulczyński

Od 23 do 25 czerwca w gorzowskim Amfiteatrze MCK trwały XXVII Spotkania Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa 2016. Tydzień później koncert
galowy był emitowany w TVP 2.

Rap Roots Reggae odbyło się 23 lipca w Amfiteatrze MCK, wystąpiły: PRAŁAT, HABAKUK, GRUBSON i MARKUS GAD

Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Daniel Adamski

Fot. Łukasz Kulczyński

Międzynarodowy Festiwal Tańca Folk Przystań 2016 odbywał się od 27 czerwca do 3 lipca.

Fot. Daniel Adamski

Fot. Daniel Adamski

Dni Gorzowa trwały przez trzy dni, od 1 do 3 lipca. Mnóstwo wydarzeń odbywało
się na błoniach nad Wartą, na Moście Staromiejskim, obu bulwarach i Starym Rynku.

II Zlot Pojazdów Militarnych Operacja K.R.O.K odbywał się od 21 do 24 lipca
na byłym poligonie przy ul.
Słowiańskiej i Myśliborskiej

Fot. Ewa Kunicka / Teatr Osterwy

Scena Letnia, czyli XIV Gorzowski Festiwal Teatrów Ogródkowych, cieszyła gorzowian w każdy lipcowy weekend. Były piątkowe bajki dla dzieci, koncerty, spektakle i spotkania ze znanymi artystami i aktorami scen polskich. Do udanych
występów można zaliczyć m.in. koncert Mój Film w wykonaniu Piotra Polka .

Fot. Daniel Adamski
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